
 

До: г-н Кирил Ананиев 
Министър на здравеопазването 

 

До: г-жа Жени Начева 
Зам.-министър на здравеопазването и  

Председател на Надзорния съвет на НЗОК 

 

До: г-жа Светлана Йорданова 

Зам.-министър на здравеопазването 

 

До: д-р Бойко Пенков 

Зам.-министър на здравеопазването 

 

 

 

Копие до: д-р Тонка Върлева 

Директор на дирекция „Промоция и 

профилактика на болестите и зависимостите” към МЗ 

 

Копие до: д-р Мария Замфирова 

Началник на отдел „ПП” към дирекция 

„Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към МЗ  

 

Копие до: д-р Вяра Георгиева 

Главен експерт в дирекция „Промоция и 

профилактика на болестите и зависимостите” към МЗ 

 

Копие до: доц. д-р Любомир Киров, дм 

Председател на НСОПЛБ 

 

 

 

Относно: Писмо на Министерство на здравеопазването с изх. №96-00-8/ 7.06.2018 г. за 

включване на ензима ALT, като косвен показател за състоянието на черния дроб, в 

профилактичните прегледи при възрастни лица и сформиране на работна среща с 

представители на различни институции и организации. 

  

 

 

 

 



 

 

Уважаеми г-н Ананиев,  
 

Уважаема г-жо Начева, 
 

Уважаема г-жо Йорданова, 
 

Уважаеми д-р Пенков, 

 

Обръщаме се към Вас във връзка с готовността на Министерство на здравеопазването за 

сформиране на среща с представители на различни институции и организации за обсъждане на 

въпроса за включване на ензима ALT, като косвен показател за състоянието на черния дроб, в 

профилактичните прегледи на възрастни лица. Приветстваме свикването на подобна среща, като 

смятаме, че макар и закъсняла, тя е крайно необходима. 

Надяваме се, че фактът, че е пропуснато да се предложи на ресорния зам.-министър в 

горепосочената работна среща да се включат експерти от национално представителните 

пациентски организации (НППО), както и на лицата, живеещи с чернодробни заболявания, се 

дължи на невнимание или липса на достатъчно опит на някои служители от дирекция 

„Промоция и профилактика на болестите и зависимостите”. Съгласно чл. 86б (4) от Закона за 

здравето „Организациите по ал. 1 могат да участват чрез свои представители в работата на 

консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на 

здравеопазването и НЗОК”. 

В изпълнение на задълженията си по закона излъчваме следните експерти: от Национална 

пациентска организация излъчваме д-р Иван Вецев, Експерт достъп до лечение към НПО, с тел. 

0879 29 72 50 и имейл vetsev.v@npo.bg и office@npo.bg; заместник: д-р Станимир Хасърджиев, 

председател на УС на НПО, с тел. 0879 44 99 91 и имейл stanimir.h@npo.bg, а от хората, 

живеещи с чернодробни заболявания – Силвана Лесидренска, председател на Сдружение 

„ХепАктив” с тел. 0897 87 74 44 и имейл silvana@hepactive.org.  

Очакваме с нетърпение подробности около провеждането на работната среща - час, дата 

и локация, както и предварителни материали, ако има подготвени такива. 

Вярваме, че занапред дирекция „Промоция и профилактика на болестите и 

зависимостите” към МЗ ще коригира комуникацията с НППО и ще получаваме своевременно 

информацията и поканите за срещи по надлежния ред, а не посредством другите поканени 

експерти или публикации в интернет пространството. Особено, когато се коментират теми и 

инициативи, по които тези организации са взели отношение и които касаят общественото 

здраве, интересите на пациентите и гражданите, както и разпределението и прозрачността при 

инвестирането на публичния ресурс в здравеопазването. 

Оставаме убедени в искреността на многократно заявената политическа воля и 

ангажименти от Правителството за диалог със заинтересованите страни по всички въпроси, 

както и включването на пациентската експертиза при взимането на решения в здравеопазването, 
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с цел повишаването на ефективността и устойчивостта на здравните системи и 

преориентирането на системите и дизайна на услугите съобразно нуждите на пациентите и 

гражданите.  

Отражение на това са многобройните заключения от редица председателства на Съвета 

на ЕС, подкрепени и от България през последните години, които ясно дефинират уникалната 

пациентска експертиза като ключова за успеха на всяка реформа в здравеопазването, както и 

препоръките за включването на пациентите чрез легитимните техни представители на всички 

нива в здравеопазването – както на ниво концепции и дизайн на системите и услугите, така и 

при взимането на самите решения. 

България често е сочена като пример в Европа за някои добри практики при включването 

на пациентите в здравната система и се надяваме тази тенденция да бъде все по-застъпена и 

законодателно дефинирана. Вярваме, че заявената политическа воля ще намери своето 

отражение и в работата на всички нива в държавната администрация и нейните служители и 

такива недопустими пропуски за включване на пациентски експерти по важни за пациентите 

въпроси няма да се случват занапред. 

Позволете ни да изразим готовност да проведем кратки обучения на администрацията в 

Министерство на здравеопазването, по време на които да запознаем нейните служители със 

споменатите европейски документи, както и други политически инициативи и документи 

относно пациентското включване, резултати и публикации от редица научни проучвания и 

анализи, европейски проекти и инициативи, както и добри практики от други европейски 

държави за ефективността и ползите от пациентската експертиза при планирането и 

провеждането на ефективни здравни политики. 

Отново изразяваме готовност да работим конструктивно, експертно и в търсене на най-

удачните и ефективни решения за здравето на българските граждани, както и повишаването на 

ефективността на системата и нейната администрация. 

 

С уважение: .............................................. 

д-р Станимир Хасърджиев 

Председател на Сдружение Национална пациентска организация и НСБХ „Хепасист“ 

 

 

 

 

.......................... 

Силвана Лесидренска 

Председател на Сдружение „ХепАктив“ 

 


